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PROJETO DESENVOLVIMENTO LOCAL E INTEGRAL DO  

HOMEM DO CAMPO 

 

OBJETIVO: 

 

O objetivo geral deste projeto é a realização de ações que melhorem a qualidade de 

vida no meio rural com o intuito de reter a mão-de-obra qualificada nestas áreas, fazendo com 

que o campo torne-se o lugar ideal para viver e se desenvolver, garantindo o desenvolvimento 

sustentável da economia do primeiro setor e, consequentemente, de todo o contexto em que 

esta atividade tem influência, direta ou indiretamente. 

 

 

ENTIDADE EXECUTORA: Empresa Foletto Alimentos  

 

 

DURAÇÃO: Desde 1998 sem intenção de término 

 

 

FINANCIAMENTO DO PROJETO: 

 

Projeto auto-sustentado, realizado por ação voluntária e por meio da adesão dos 

participantes e com o estabelecimento de parcerias principalmente do setor privado de 

empresários e suas empresas. 

 

 

RESUMO 
Este trabalho relata os resultados alcançados com o projeto Desenvolvimento local e integral 

do homem do campo e suas principais ações a serem implementadas no futuro. O referido 

projeto é desenvolvido em uma propriedade rural orizícola, pertencente à Empresa Foletto 

Alimentos que está localizada no município de Itaqui, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 

Tem por objetivo o desenvolvimento integral do homem do campo e à melhoria das condições 

de vida dele e de sua família, bem como da propriedade rural na qual se encontra. Além das 

técnicas agrícolas, o projeto desenvolve ações educativas fundamentadas em princípios 

humanísticos da Escola Ontopsicológica. Está engajado mais especificamente no Objetivo do 

Desenvolvimento do Milênio número um, pois visa especificamente erradicar a extrema 

pobreza e a fome, garantindo alimento e condições de vida justa a 40 famílias, beneficiando 

aproximadamente 120 pessoas. Como replicação das ações do projeto propõe-se a criação de 

um Centro de Formação Integral do Homem do Campo a ser instalado em Recanto Maestro, 

em parceria com a Antonio Meneghetti Faculdade.  

 

Palavras-chave: desenvolvimento local e integral do homem do campo; propriedade rural 

orizícola; melhora de condições de vida.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

                          

 

A humanização do homem do campo é um projeto que garante a melhoria da 

qualidade de vida no meio rural, tendo em vista que existem vários problemas relacionados a 

esta temática, prejudicando toda cadeia de produção agrícola alimentar. 

A partir de meados do século XIX, com a industrialização, sucederam-se mudanças na 

agricultura, sobretudo nos países desenvolvidos, que a integraram a um complexo de 

atividades. Como as inter-relações se intensificaram, os estudos de estratégias de 

investimentos passaram a ser analisados considerando o complexo como um todo. Assim, 

análises envolvendo a agricultura começaram a ser feitas através de abordagens inter-setoriais. 

Dessa forma, surgiu nos Estados Unidos a teoria do Agribusiness (agronegócio) e na França, a 

teoria de filières (cadeias de produção), estas começaram a ser usadas no estudo de cadeias 

agroindustriais (BATALHA, 1997). Atualmente, o setor do agronegócio ainda é 

freqüentemente confundido com o setor primário da economia, quando na verdade o conjunto 

das cadeias agroindustriais alcança uma abrangência muito maior do que apenas atividades 

agropecuárias, pois boa parte de suas transações se dão no âmbito da indústria, do comércio e 

dos serviços. 

O processo contínuo de mudanças, nas políticas agrícolas, tem afetado 

consideravelmente o produtor rural em vários sentidos: mercado para os seus produtos, 

sistemas de produção, meios de comunicação, novo estilo de vida, formação profissional, 
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êxodo do jovem rural, avanço das atividades urbanas etc. Com a falta de auto-estima e de 

estímulos para o jovem permanecer na atividade agropecuária, muitas propriedades tendem ao 

abandono, o que afeta a economia da região e do país (AHLERT, 2003). Isto se deve ao fato 

de que o trabalho agrícola, em muitos casos, ocorre em condições subumanas de 

sobrevivência, inclusive com moradias sem acesso a água potável, luz elétrica etc. Por outro 

lado, a categoria de trabalhador rural sempre foi caracterizada como subemprego e associada 

a problemas como baixo índice de escolaridade, condições sanitárias e de saúde insuficientes, 

acidentes de trabalho, entre outros.  

Neste sentido, o projeto traz uma novidade, a formação humanista integral do 

trabalhador rural e de sua família, através dos métodos preconizados pela ciência 

ontopsicológica, responsabilizando as pessoas por sua própria qualidade de vida, por seus atos 

em busca do progresso pessoal e, conseqüentemente, do contexto ao seu redor.  Visa a 

melhoria da qualidade de vida do homem do campo bem como do meio rural, tornando o 

campo um lugar ideal para viver e se desenvolver. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como apontado na introdução, a desruralização continua marcando a organização 

territorial brasileira e um dos problemas enfrentados pelo setor agrícola é a permanência do 

homem no campo, especialmente os mais jovens que buscam diferentes alternativas de 

trabalho. Todavia, o êxodo, principalmente de jovem “mostra que o campo se abre cada vez 

mais para o contato com as cidades. Resta saber se esta abertura dará lugar a laços 

construtivos e interativos ou se levará à desagregação do tecido social existente hoje no meio 

rural” (CAMARANO E ABRAMOVAY, 1999, p. 24). 

Esses autores informam que no país há diferenças regionais importantes no êxodo 

rural. Enquanto o movimento massivo e generalizado continua no Nordeste brasileiro, as 

regiões Sudeste e Sul atualmente têm uma emigração da zona rural bem mais reduzida que em 

períodos anteriores de sua história.  

Pode-se compreender que hoje as ciências sociais estão começando a tratar das 

questões do meio rural com uma visão mais holística, integrando temáticas que compreendem 

as relações entre homem-homem, homem-natureza, homem-instituições sociais. O projeto que 
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se apresenta se desenvolve dentro dessa perspectiva, na medida em que estuda um caso no 

qual a empresa rural transforma suas relações de trabalho ampliando a qualidade de vida dos 

próprios trabalhadores rurais. Reinventa, assim, o antigo paradigma de propriedade rural e de 

relações de trabalho, revendo modelos para preservar as características da tradição gaúcha, 

mas apostando em novas tecnologias, para atender as necessidades básicas dos trabalhadores 

rurais e aumentar a produtividade. Com isso, espera-se que ocorra a frenagem do êxodo rural, 

iniciando uma corrente inversa na medida em que trás o conforto, a segurança e os beneficio 

das cidades para o campo; valoriza a categoria ruralista, até mesmo atraindo novas pessoas, 

geralmente empreendedoras, pois estão à procura de uma vida melhor, trazendo um novo 

modelo de progresso para o meio rural, mais consonantes com o mercado global, calcado na 

nova era da informação.  

Em contra partida a economia como um todo é beneficiada, pois aumenta o Produto 

Interno Bruto (PIB) e freia o inchaço, consequentemente o desemprego, a violência e o 

crescimento desordenado dos grandes centros urbanos. 

Mas sempre focado em tornar o campo um lugar ideal para viver e se desenvolver. 

 

2.1 O tema no Brasil 

 

O século XX foi um período de mudanças intensas e profundas na sociedade e na 

economia brasileira. Desde meados da década de 1970, o Brasil vive uma intensa urbanização 

e industrialização. É bastante difundida, segundo Camarano e Abramovay (1999, p. 7) “a 

informação de que, entre 1960 e 1980, o êxodo rural brasileiro alcançou um total de 27 

milhões de pessoas”. Poucos países conheceram movimentos migratórios tão intensos, tanto 

na proporção ou a quantidade absoluta da população rural atingida. O processo de 

urbanização do país, pressionado por questões como emprego, saúde, educação, transporte e 

segurança que existiam nas cidades e faltavam na zona rural, fez com que a população urbana 

chegasse a “números inesperados: mais de 70% da população vivia nas cidades e não 

produzia nenhum alimento, só os consumia” (CRESTANA; SILVA, 2006 p. 15). Posta esta 

situação, o Brasil ainda enfrenta outros problemas como: secas, geadas, pragas e doenças, 

além das questões fundiárias e a falta de tecnologias.  

De acordo com Camarano e Abramovay (1999), na região Sul do Brasil, durante os 

anos 70, quase metade (45,5%) da população rural abandonam o campo. Este percentual 



                                  
 

 
7 

 

corresponde a 29% de todos os migrantes rurais do país. Nesta década a população rural da 

região Sul tem uma redução de dois milhões de habitantes. Os subsídios, os incentivos 

econômicos e o aparato institucional mobilizados para estimular a adoção de técnicas 

produtivas e culturas altamente poupadoras de mão-de-obra são certamente a razão principal 

de um êxodo tão rápido.  

Os autores acima referendados argumentam que numa região em que é muito 

importante o peso social da agricultura familiar, as taxas de fecundidade das décadas 

anteriores foram suficientemente altas para que se reduzissem significativamente as 

possibilidades de criação de novas unidades produtivas na própria região para aqueles (ainda 

numerosos) que desejavam continuar na profissão dos pais. As chances de expansão da 

fronteira agrícola do próprio Sul eram pequenas e a região Norte começa a representar para 

muitos agricultores do Paraná e Santa Catarina o que o oeste destes estados representou 

anteriormente para seus pais, vindos do Rio Grande do Sul (ABRAMOVAY, 1997).  

O desafio para que a produção agrícola brasileira passasse a ter o papel primordial e 

estratégico da atual fase da economia, e o país se tornasse um protagonista no cenário mundial 

de alimentos e de matérias-primas agrícolas nestes 30 anos, obrigou o Brasil a alterar 

radicalmente a geografia de sua produção agrícola e os sistemas de gestão política e do 

negócio agrícola, para adequá-los à nova economia da informação. 

Para tanto, foi criada uma nova base de conhecimentos e tecnologias, o que exigiu que 

se operasse no país profundas modificações no plano institucional, criando uma rede pública 

de pesquisa agrícola que lhe permitiu reorganizar a sua cadeia produtiva em termos mais 

complexos, o que simultaneamente demandou profunda adequação de suas políticas públicas. 

“Nesse tripé - conhecimento, desenvolvimento institucional e políticas públicas - repousa boa 

parte do sucesso da nova agricultura tropical brasileira” (CRESTANA; SILVA, 2006 p. 12) 

Por outro lado, desde que o modelo brasileiro de desenvolvimento priorizou a 

industrialização, e, portanto, a urbanização, o “setor primário tem carregado o preconceito, a 

partir dos outros setores da economia, de ser pouco dinâmico, avesso a inovações tecnológicas 

e de gestão.” (AHLERT, 2003, p.1). Ao disseminar essa visão distorcida, gerou-se, segundo 

Ahlert (2003, p. 1) uma perda de status de profissões associadas ao setor, o que vem 

influenciando sobremaneira, a escolha profissional dos jovens, “que tendem a fugir de tudo 

que possa estar associado a atividades agrícolas, buscando formações em áreas que se 

sustentam muito mais sobre um status do que por perspectivas efetivas de desenvolvimento.”  
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O processo contínuo de mudanças, nas políticas agrícolas, tem afetado 

consideravelmente o produtor rural em vários sentidos: mercado para os seus produtos, 

sistemas de produção, meios de comunicação, novo estilo de vida, formação profissional, 

êxodo do jovem rural, avanço das atividades urbanas etc. Com a falta de auto-estima e de 

estímulos para o jovem permanecer na atividade agropecuária, muitas propriedades tendem ao 

abandono, o que afetará toda a economia da região (AHLERT, 2003, p.1-2). 

Dentro da cadeia de produção, segundo Zuin e Queirós (2008, p. 371) são comuns os 

intermediários, os agroindustriais e a rede varejista imporem aos produtores condições difíceis 

de serem atendidas, esquecendo-se que são os produtores que iniciam e tornam possível a 

participação deles na cadeia agrícola alimentar de agregação de valor. 

Desta forma, estes atores ainda propõem que os produtores rurais devem buscar a 

correção de suas ineficiências, organizando-se no sentido de assumir um maior compromisso 

ao longo da cadeia agrícola alimentar. “A ineficiência produtiva e falta de organização grupal 

e comunitária, ambas corrigíveis pelos próprios produtores, são as principais causas da baixa 

rentabilidade e da falta de competitividade no setor rural”.  

Diante desta realidade, para que ocorra o desenvolvimento do setor do agronegócio, 

assim como qualquer outro setor da economia, é necessária a capacitação das pessoas. 

Os cursos de capacitação, segundo Zuin e Queirós (2008, p. 371-372) devem estimular 

a mudança de comportamento do agricultor para empresário rural, bem como destacar a 

importância do gerenciamento na condução do agronegócio. Desta forma, o produtor rural 

pode passar a ter condições de desenvolver uma visão estratégica do seu negócio, ter uma 

visão mais crítica da gestão e estar mais preparado para atuar no mercado. Uma vez atingida 

esta fase, a próxima é aprender a empreender no seu próprio negócio, para desta forma 

conseguir garantir a permanência no negócio rural de forma sustentável.  

Segundo Giuliani (1997) ainda outro problema existe em relação ao meio rural, a 

profissionalização. “A profissionalização completa do produtor rural está hoje na capacidade 

em produzir alimentos sadios e em estabelecer relações socialmente satisfatórias com o meio 

ambiente” (p. 13). Neste sentido, não se trata apenas do trabalho técnico, fundamental 

importância é a qualidade de vida no trabalho, não menos importante as relações interpessoais 

e o cuidado da empresa com os problemas ambientais. 

As atividades econômicas ligadas ao campo advêm de profundas raízes na história 

brasileira, e embora o campo seja sempre evidente, pois produção e atividades rurais têm 
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grande importância no país, contribuindo ainda hoje com o Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. A sua força de produção, fica evidente que o meio rural do sul do Brasil 

movimenta a economia dos estados da região sul de forma grandiosa. A Região Sul é a maior 

responsável pela produção de grãos, leguminosas e oleaginosas do Brasil, abrangendo 39,7% 

da produção total do país, sendo o estado do Rio Grande do Sul responsável por 16,4% desse 

total. 

 O estado do Rio Grande do Sul convive de forma mais harmônica com seu aspecto 

rural, embora não se possa negar que este ainda necessita evoluir em muitos aspectos. 

Responsável por 61,5% da produção nacional de arroz irrigado (Oryza sativa), o estado possui, 

atualmente, uma produção de 12,4 milhões de toneladas de arroz (casca), observando-se um 

aumento de 2,2% em relação a 2008. Dessa forma, o estado é compelido a valorizar seu 

aspecto rural de forma diferente do restante do país, como mostra a figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Cereais, leguminosas e oleaginosas: Grandes Regiões e Unidades da Federação – 

Participações na Produção 2009. 

Fonte: IBGE 

 

 Cabe destacar que a Região da Campanha (Figura 3), do Rio Grande do Sul, é a 

responsável por esta farta produção de arroz irrigado no Estado.  
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Figura 02 – Lavoura de arroz irrigado, sul do Brasil 

 

 

 

Figura 03 – Regiões Fisiográficas do Rio Grande do Sul. 

Fonte: Departamento de Solos, UFSM. 
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 A região fisiográfica da Campanha, denominada dessa forma em virtude de 

classificações de solos, pode ser caracterizada pela concentração da posse de terra, por centros 

urbanos esparsos e reduzida densidade da população rural, onde predominam a pecuária e as 

lavouras modernizadas e mecanizadas de arroz, soja e trigo. Esta região compreende os 

municípios de Alegrete, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, São Borja, Uruguaiana, entre 

outros. O município de Itaqui é a segunda maior produtora de arroz irrigado do estado, 

perdendo em número de produção apenas para o município de Uruguaiana. A cidade de Itaqui 

é conhecida por sua história, pois foi nela que os jesuítas entraram no Estado para iniciar a 

colonização
1
.  

Com a economia do município sendo sustentada praticamente pelas lavouras de arroz, 

a região atrai muitos trabalhadores rurais, da região e até mesmo de outras localidades. A 

pecuária, também é atividade de destaque no município, mas ela necessita de poucos 

funcionários. Portanto o grande número de funcionários existentes são trabalhadores em 

empresas rurais de produção de arroz. 

Segundo o Sindicato Rural dos Trabalhadores, entre os municípios de Itaqui e 

Maçambará existem 2.080 trabalhadores rurais regulares, e este número pode estender-se se 

forem considerados os trabalhadores diaristas, familiares e patrões, excedendo esse número. 

Destes, apenas 1.400 contribuem com o Sindicato. No ano de 2008, foram registradas 685 

rescisões trabalhistas, ou seja, 30% de rotatividade, ou em torno de 56 trabalhadores por mês, 

conforme Quadro 1. Nos meses de abril, maio e junho ocorreram 260 destas rescisões, ou seja, 

12,6% do total foram feitas nesse período, ou 86,7 trabalhadores por mês. A maioria dos 

trabalhadores reclama das péssimas condições de moradia, todos fazem grandes queixas a 

respeito desse aspecto
2
. 

 

Quadro 01 – Situação dos Trabalhadores Rurais no Município de Itaqui, RS. 

Número de 

Trabalhadores 

Rurais legalizados 

Rescisões 

Trabalhistas 

Rotatividade Média de 

trabalhadores mês 

                                           
1
 No local onde hoje está o município de It aqui, foi feito o primeiro povoamento pelos jesuítas da redução ou 

missões de La Cruz (hoje localidade argentina, na fronteira com São Borja), por volta do ano de 1700. Somente 

no início do século XIX foi incorporado às terras portuguesas e, em 1802, foram concedidas as primeiras 

sesmarias. 
2
 Pesquisa Documental realizada no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaqui. 
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em Itaqui 

2.080 685 30% 56 

   Fonte: pesquisa com Sindicato dos trabalhadores rurais de Maçambará realizada em março 

de 2009. 

 

Com isso, a cidade atrai as pessoas porque oferece maior facilidade de acesso à saúde 

médica e odontológica, colégios públicos, oportunidades de trabalho, etc. Essas condições de 

vida atraem os trabalhadores rurais. Contudo, estes aprenderam e conhecem muito bem o 

trabalho da agricultura, especialmente, da cultura do arroz irrigado, exigem atenção constante, 

pois sendo uma atividade a céu aberto recebe influência direta das condições climáticas.  

Com os trabalhadores que possuem família, em geral, ocorrem duas situações 

distintas: a esposa e os filhos permanecem na cidade, enquanto o marido trabalha durante a 

semana na lavoura. Este modo de vida gera muitos gastos, como locomoção para idas e vindas, 

aluguel na cidade, duas despesas alimentares, além do desconforto de o trabalhador ter de 

providenciar seus próprios cuidados domésticos no campo, além de muitas vezes permanecer 

na cidade na segunda-feira para resolver assuntos familiares. A outra situação é a de a família 

inteira residir no campo, e assim se observa que essa família também deseja desfrutar dos 

atrativos da cidade, e não permanecer muito tempo no campo. 

Na literatura sobre o tema, ainda é vaga a definição de trabalhador rural e também não 

se encontra em dados estatísticos disponíveis uma estimativa de trabalhadores do campo. Nem 

mesmo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consegue precisar o número 

atual estimado que exista hoje desta categoria trabalhista. O IBGE apresenta apenas dados 

parciais sobre a população agrícola, no Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil, como mostra 

o Quadro a seguir. 
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 O projeto em questão colabora significativamente com a resolução destas 

problemáticas, traz para o campo a qualidade de vida desejada pelos trabalhadores rurais 

desenvolvendo ação sinérgica entre o bem estar das pessoas e produção rural, garantindo a 

permanência dos profissionais capazes na lavoura, atraindo mão-de-obra qualificada, 

desenvolvendo estas pessoas, e conseqüentemente incrementando a economia do primeiro 

setor na região sul. 

 

 

             Figura 04 – Trabalhador rural em lavoura de soja no sul do Brasil 
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3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste projeto é a realização de ações que melhorem a qualidade de 

vida no meio rural com o intuito de reter a mão-de-obra qualificada nestas áreas, fazendo com 

que o campo torne-se o lugar ideal para viver e se desenvolver, garantindo o desenvolvimento 

sustentável da economia do primeiro setor e, consequentemente, de todo o contexto em que 

esta atividade tem influência, direta ou indiretamente. 

Os objetivos específicos circundam o trabalho de humanização, formação e 

desenvolvimento do homem do campo e de suas famílias, bem como o progresso estrutural, 

tecnológico e informacional do território rural. 

O projeto está engajado especificamente em erradicar a extrema pobreza e a fome, 

garantindo alimento e condições de vida justa, gerar postos de trabalho, qualificar os 

trabalhadores, incrementar e otimizar a produção agrícola, gerar qualidade de vida aos 

trabalhadores, desacelerar o êxodo rural e diminuir o inchaço dos centros urbanos. 

O projeto aposta também na mudança de paradigma do meio rural através dos 

conhecimentos da teoria ontopsicológica em prol do desenvolvimento local integral e 

sustentável, centrado no ser humano. 

Por fim, acredita-se que, desta maneira, haverá significativa mudança no contexto 

agrícola no Estado do Rio Grande do Sul e do país, uma vez que não se aplicam nenhum tipo 

de conhecimento humanista nos fatores que tangem estas atividades. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Este projeto é realizado em uma propriedade rural orizícola em Itaqui, na fronteira 

oeste do Rio Grande do Sul, pertencente à empresa Foletto Alimentos. Desde 1998, beneficia 

cerca de 40 famílias, totalizando aproximadamente 120 pessoas, dentre eles colaboradores, 

filhos e esposas dos mesmos. As três lavouras pertencentes a esta propriedade rural distam, 

em média, 70 km da cidade mais próxima, que é Itaqui. 

No início deste projeto as condições não eram condizentes com as necessidades dos 

trabalhadores rurais, quando se decidiu por iniciar a criação de condições favoráveis para a 

permanência dos funcionários na atividade, para que ele adotasse aquele lugar como um lugar 

ideal para viver e se desenvolver. 

Então foram desenvolvidas diversas ações práticas cooperadas entre iniciativa privada 

e pública, os parceiros são: Secretaria Municipal de Saúde, prefeitura do município de Itaqui, 

Antonio Meneghetti Faculdade, Associação Brasileira de Ontopsicologia, Foletto Alimentos.  

As atividades desenvolvidas são: 

- Construção de 31 casas de alvenaria com saneamento básico e ar condicionado, 

antena parabólica, conforme mostram as Figuras 05 e 06, respectivamente; 
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Figura 05 e 06: Residência dos trabalhadores rurais na fazenda. 

 

 

- Geração de 40 postos de trabalho; 

- Destinação de áreas de terra para cultivo de alimentos para subsistência, hortaliças e 

verduras, como milho (Zea mays), mandioca (Mahihot esculenta), batata (Solanum 

tuberosum), amendoim (Arachis hipogaea), melancia (Cucurbita citrullus), melão (Cucumis 

melo L.), moranga (Cucurbita máxima), etc., também um pomar com variedades frutíferas, 

destacando-se os citros; 

                      

                Figura 07 – Alimentos de subsistência: hortaliças e aves. 

 

- Criação de frangos, suínos, peixes e vacas leiteiras (uma ou duas vacas por família) 

para subsistência; 
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- Transporte para as crianças poderem chegar até as escolas, já que as propriedades 

distam em média 20 km de colégios rurais. Já ultrapassam 100 crianças beneficiadas, sendo 

que algumas já estão na universidade, atualmente 28 estão frequentando a escola. 

                      

                    Figura 08 – Transporte escolar 

 

- Escolinhas de esportes (futebol e voleibol), inclusive com construção de campos e 

arenas em todas as fazendas.  

- Cursos de língua estrangeira (espanhol) para 23 pessoas; 

- Cursos de artesanato para 26 mulheres; 

- Musicalização infantil: aulas de flauta para 14 crianças, conforme figura 09. 

             

Figura 09 - Aulas de flauta doce para as crianças e adolescentes, filhos de trabalhadores 

rurais. 
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- Implantação de três bibliotecas, uma em cada sede da propriedade; 

- Inclusão digital por meio da instalação de computadores com internet nas 31 casas; 

- Construção de centros de convivência (Centro de Tradição Gaúcha); 

 

Figura 10 – Incentivo à cultura gaúcha 

 

- Cursos de tratorista e cursos de mecânica para os colaboradores e seus filhos; 

- Abertura de 2 vagas para estagiários por ano; 

- Visita mensal da pastoral da saúde na comunidade; 

- Convênio com a Secretaria da Saúde do município de Itaqui para atendimento 

médico na propriedade, garantindo assistência médica e odontológica às 120 pessoas; 

- Licenciamento ambiental da propriedade, ou seja, Licença de Operação para Lavoura 

de arroz e outorga para uso de água; 

- Devolução de embalagens de agrotóxicos; 

- Separação, destinação e reciclagem do lixo; 

- Produção com assessoria técnica seguindo normas ambientais, de acordo com as 

diretrizes da FEPAM (Fundação Estadual de Proteção ambiental) e com o DRH 

(Departamento de Recursos Hídricos); 

- Garantia de segurança no trabalho através de conscientização dos colaboradores, 

aquisição de tratores com cabine e utilização de EPI’s; 

- Concessão de campo para testes de maquinários e implementos agrícolas, 

- Tela de proteção para as bombas de irrigação para não puxar os alevinos. 
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A concepção do projeto desenvolvido pretende melhorar a produtividade da cultura do 

arroz, acreditando que o fator chave para este progresso é o humano, investe na formação 

integral do indivíduo, ou seja, o trabalhador rural tem acesso a todas as áreas do 

conhecimento, específicos de sua área (curso de tratorista, curso de mecânica, cursos de 

gerenciamento rural, cursos de agricultura, de pecuária, etc.), aqueles que amplificam os 

potenciais humanos (música, línguas, artes, informática, etc.), além de uma formação 

humanista, com filosofia de vida progressista, baseada na conscientização e na 

responsabilização do indivíduo, por meio de aulas, cursos, workshops, palestras, dinâmicas de 

grupo, etc. 
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5 RESULTADOS, INDICADORES E AÇÕES FUTURAS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados do projeto em relação aos ODMs de 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 8 e seus respectivos indicadores. 

 

ODM 1 - Erradicar a extrema pobreza e a fome 

Indicador 1 

Número de pessoas beneficiadas com as casas construídas: 120 pessoas. 

Indicador 2 

Geração de postos de trabalho com remuneração acima de U$ 7,00 dólares por dia: 40 

empregos. 

Indicador 3 

Destinação de áreas de terra para cultivo de hortifrutigranjeiros para subsistência: 120 pessoas 

beneficiadas. 

Indicador 4 

Criação de frangos, suínos e peixes para subsistência: 120 pessoas beneficiadas. 

 

ODM 2 - Atingir o ensino básico universal 

Indicador 1 

Transporte para as crianças até as escolas: 134 já foram beneficiadas, atualmente são 28. 

Indicador 2 

Cursos de língua espanhola: 23 crianças. 

Indicador 3 

Escolinhas de futebol e voleibol: 17 crianças. 

Indicador 4 

Cursos de música: 14 crianças. 

Indicador 5 

Implantação de bibliotecas: 3 bibliotecas. 

Indicador 6 

Abertura de vagas para estagiários: 24 vagas. 
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ODM 3 - Promover a igualdade de gênero e autonomia da mulher 

Indicador 1 

 Cursos de artesanato gratuitos: 26 mulheres. 

Indicador 2 

 Cursos de língua espanhola: 23 pessoas. 

 

ODM 4, 5 e 6 - Reduzir a mortalidade infantil, Melhorar a saúde materna, Combater o 

HIV, malaria e outras doenças 

Indicador 1 

Visita da pastoral da saúde na propriedade rural: 120 pessoas beneficiadas. 

Indicador 2 

Tratamento médico e odontológico: 120 pessoas beneficiadas. 

Indicador 3 

Combater o HIV, malaria e outras doenças: 120 pessoas. 

Indicador 4 

Construção de saneamento básico: 31 casas. 

Indicador 5:  

Palestras de conscientização e responsabilização: 120 pessoas beneficiadas. 

Indicador 6 

Utilização de tratores com cabine: 30 pessoas beneficiadas. 

 

ODM 7 - Garantir a sustentabilidade ambiental 

Indicador 1 

Licenciamento ambiental da propriedade: todas as lavouras, três. 

Indicador 2 

Devolução de embalagens de agrotóxicos: cem por cento (100%) das embalagens. 

Indicador 3 

Separação, destinação e reciclagem do lixo: cem por cento (100%) do lixo. 

Indicador 4 

Produção com assessoria técnica ambiental: Não mensurável quantitativamente. 

Indicador 5 

Tela de proteção nos açudes: Todos os açudes, três. 
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ODM 8 - Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento 

Indicador 1 

Parceria com secretaria da saúde: 120 pessoas beneficiadas. 

Indicador 2 

Parceria com indústrias do ramo agrícola, internacionais e nacionais para teste de novos 

produtos: 6 parcerias. 

 

 

5.1 Ações futuras 

 

A partir do projeto de Desenvolvimento Local e Integral do Homem do Campo, 

propõem-se como ação futura a criação de um novo projeto intitulado Centro de Formação 

Integral do Homem do Campo. Este empreendimento será em parceria a Antonio 

Meneghetti Faculdade (AMF), localizada no Distrito Recanto Maestro, município de São João 

do Polêsine, no Rio Grande do Sul, Brasil. O escopo deste novo projeto é a formação de 

profissionais que sejam qualificados para o trabalho na agricultura, pecuária e áreas de apoio 

tais como: mecânica, eletricidade, eletrônica, transporte, armazenagem, irrigação, cultivo de 

diferentes culturas de subsistência e outros enfoques que deverão surgir para atender as 

demandas dos participantes. O Centro buscará não só difundir conhecimento técnico, mas 

proporcionar a formação integral das pessoas que vivem no campo, de acordo com toda a 

fundamentação já apresentada neste projeto. 

Os resultados sociais esperados com este projeto vão desde o aumento da renda dos 

profissionais formados neste Centro que terão o incremento de seu nível cultural por meio do 

conhecimento de novas tecnologias, visão de mundo, autoconhecimento, iniciativa, 

consciência individual e social. Também propiciará a formação de líderes em seus setores de 

atividade, tornando-os qualificados em sentido técnico e humanista para assumir um seu papel 

de protagonista na sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de ações integradas, desenvolvidas pelo projeto, contribuem 

intensivamente para o alcance de algumas das metas de todos os 8 Objetivos do Milênio 

propostos pela ONU, bem como para um desenvolvimento local, integral e sustentável, 

trazendo um novo conceito de propriedade rural e de qualidade de vida para o ser humano 

inserido no campo. 

As ações contribuem com a economia brasileira, aumentam o Produto Interno Bruto 

(BIB) nacional e geram postos de trabalho de boa remuneração, fomentando a economia local 

e qualificando a produção do primeiro setor, tornando o arroz um produto mais competitivo 

no mercado internacional. 

A proposta se mostrou eficiente também na redução do êxodo de mão-de-obra da 

região rural, retendo no campo o trabalhador e colaboradores de empresas agrícolas, 

diminuindo, assim, o inchaço urbano que leva ao desemprego, violência e pobreza. 

Esta nova mentalidade empresarial é um modelo de negócio que satisfaz as 

necessidades atuais da população rural, podendo servir de exemplo para outras empresas do 

setor agrícola. Estas ações são replicáveis e viáveis, visto que os resultados positivos são 

comprovados para a empresa investidora, para a sociedade e para o meio ambiente, sendo que 

a ação sinérgica destes três pilares gera pleno desenvolvimento sustentável.  

Dessa forma, e por meio de todas as ações realizadas, gradualmente se alcançam os 

objetivos propostos pelo próprio projeto, com resultados positivos, que dizem respeito, 

principalmente à realização de ações que melhorem a qualidade de vida no meio rural com o 

intuito de reter a mão-de-obra qualificada nestas áreas, fazendo com que o campo torne-se o 

lugar ideal para viver e se desenvolver. Assim também se garante o desenvolvimento 

sustentável da economia do primeiro setor e, consequentemente, de todo o contexto em que 

esta atividade tem influencia, direta ou indiretamente. 

Este projeto, portanto, se torna viável, factível e possível de ser reproduzido devido, 

principalmente à formação integral do líder que é a primeira pessoa responsável pelo projeto. 

Esta formação inclui: a) atividade de consultoria empresarial, que busca compreender as 

principais áreas de atuação da empresa/organização, focar e intensificar ações para seu 

crescimento e desenvolvimento enquanto um organismo vivo, operado por diversas pessoas, 

além de centrar a intuição do líder e reforçar o seu core business na aplicação do dia a dia 
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empresarial; b) contínuo estudo teórico da Ciência Ontopsicológica: o conhecimento da 

Ontopsicologia permite conhecer bem a dialética da própria individualidade em contato com 

as diversas relações que se tem, com a sociedade, e consigo mesmo. É um conhecimento que 

permite maior possibilidade de realização ao potencial humano, para encontrar a própria força 

objetiva, o próprio concreto valor de si mesmo (MENEGHETTI, 2008), e assim construir a 

própria vida com maior eficiência e realização concreta na história.  

Por último, consideramos que as ações do projeto são exeqüíveis e direcionadas à 

sustentabilidade ambiental, social e econômica, porque reúne todas as condições físicas, 

ambientais e forma recursos humanos preparados para atuar em correspondência à sua própria 

identidade.  
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